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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom pedagogického klubu. Spoločne sme zdieľali 

OPS, názory a odborné postoje. Diskutovali sme aj o skúsenostiach, ktoré sme získali počas stretnutí 

klubu. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie. 

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, rozvoj podnikavosti, prepojenie teórie s praxou. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Reflexia. 

2. Diskusia. 

3. Zdieľanie OPS. 

4. Záver a tvorba odporúčania. 

Témy: podnikavý človek, prepojenie teórie s praxou. 

Program stretnutia: 

1. Spoločná reflexia o výstupoch pedagogického klubu – buzzgroups. 

2. Diskusný kruh. 

3. Zdieľanie OPS – debata. 



4. Záver a tvorba odporúčania. 

13. Závery a odporúčania: 

 

Zhrnutie zo stretnutí klubu – ďalšie námety na rozvoj kľúčových kompetencií v podnikavosti: 

Súčasťou prípravy mladých ľudí na svet podnikania by mal vţdy byť rozvoj ekonomickej a 

podnikateľskej gramotnosti v procese výchovy a vzdelávania. Aktivity nášho klubu prispeli k 

utváraniu reálnejších predstáv o moţnostiach aktívneho zapojenia sa do diania v národnom 

hospodárstve, či uţ v pozícii podnikateľa ako samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo aktívneho 

zamestnanca s rozvinutým podnikateľským povedomím a schopnosťou tvorivo, aktívne a 

kvalifikovane participovať na trhových procesoch. Vzdelávanie a odborná príprava má kľúčovú úlohu 

v procese výchovy nových generácií podnikateľov.  

 ozvoj podnikateľských kompetencií súvisí s poznaním podnikateľského prostredia, základnou 

ekonomickou orientáciou, motiváciou k podnikaniu, rozvojom podnikateľského myslenia a zručností 

a uplat ovaním poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. Príleţitosťou na získanie prvých skúseností 

zo sveta podnikania je simulácia podnikateľských príleţitostí pre návrhy vlastných podnikateľských 

riešení a hľadanie podmienok na ich realizáciu.  

Zhodujeme sa na nasledovných kľúčových kompetenciách ktoré budeme naďalej rozvíjať v rámci 

našej pedagogickej práce pri predmetnej prierezovej téme: 

Kľúčové kompetencie sú pre nás tie kompetencie, ktoré predstavujú prenosný a univerzálne 

pouţiteľný súbor vedomostí, schopností a postojov, ktoré potrebuje kaţdý ţiak pre svoje osobné 

naplnenie a rozvoj, pre zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť. V rámci stretnutí 

klubu nám bol inšpiráciou najmä lisabonský proces, ktorý pri výbere kľúčových kompetencií pri 

rozvoji podnikavosti vyberá tri priority: 

1. osobné naplnenie a rozvoj jedinca v priebehu celého ţivota, tzn. ţe kľúčové kompetencie 

musia vybaviť ţiaka k tomu, aby bol schopný sledovať vlastné ţivotné ciele a usiloval sa 

o celoţivotné vzdelávanie, 

2. aktívne občianstvo a zapojenie sa do spoločnosti, tzn. ţe kľúčové kompetencie by mali viesť 

kaţdého ţiaka k tomu, aby sa ako občan zapojil aktívne do diania v spoločnosti, 

3. zamestnateľnosť ţiaka, tzn. ţe kaţdý ţiak by mal byť schopný získať odpovedajúce 

a kvalitné zamestnanie na trhu práce. 

Z prezentovaných OPS vyberáme... 

Predstavy o profesijnom ţivote 

Predstava je veľmi dôleţitý aspekt ţivota. 

Ţiaci pracujú v tímoch. Kaţdý tím dostane rovnaké zadanie: 

Ste študentmi študijného odboru pracovník marketingu. 

Spoločne opíšte jeden beţný  pracovný de  pracovníka marketingu. 

Čo pozitívne ste v tento de  zaţili? 



Čo sa vám nepodarilo?  Akým spôsobom zabránite, aby sa to zopakovalo? 

Ako budete vedieť, ţe  tento pracovný de  bol pre vás úspešný? 

Čo urobíte zajtra inak? 

Po uplynutí stanoveného času ( podľa počtu ţiakov), napríklad po 15 minútach,  prebehne prezentácia 

tímovej práce.  

Ţiaci ďalej diskutujú o rozdieloch v  predstavách o pracovnom dni pracovníka marketingu. 

V rámci zdieľania pg skúseností Ing. Bajúzová prezentovala podnikateľské nápady ţiakov 3. ročníka 

odboru TITT v šk. roku 2020/2021 v rámci zloţky odborného výcviku Podnikateľské zručnosti. 

Cieľom bolo naučiť ţiakov čo znamená podnikanie, ako si zaloţiť vlastný podnik, na čo dbať pred 

jeho zaloţením, aké úkony pripraviť a čo je nutné premyslieť si pre úspešné podnikanie, prepojiť 

teoretické vedomosti s praxou, vytvoriť vlastný nápad na podnikanie a vyskúšať si, čo obnáša 

podnikanie od nápadu aţ po zaloţenie firmy. Ţiaci stanovili okrem cieľa aj poslanie a víziu podniku, 

určili svoje produkty, ich ceny, distribúciu a propagáciu. Vytvorili si SWOT analýzu svojho podniku, 

navrhli prieskum trhu a konkurencie. Skúsili zostaviť zakladateľský rozpočet ako aj potrebu 

zamestnancov prostredníctvom organizačnej štruktúry svojho podniku. Niekoľko ţiakov sa po 

zostavení PP vyjadrilo, ţe tento svoj plán  by radi v budúcnosti zrealizovali, niektorí ţiaci sa vyjadrili, 

ţe by podnikať v budúcnosti nechceli z rôznych príčin. 

Názov a krátky popis zamerania vybraných podnikov žiakov: 

Just ride skate schop – kultúra mladých ľudí, snaha o rozšírenie povedomia o nej  

Pixel – výroba a predaj digitálneho videa 

Infinity – predaj kvalitného oblečenia 

Hotel Branko – ubytovací a stravovací komplex v Dudinciach 

Locux - oprava PC techniky, objednanie počítačových súčiastok, odborné poradenstvo 

Fitness – športové sluţby a doplnky stravy  

Dreamhouse Studios - clothing marketplace stránka. Ponuka oblečenia z celého sveta.  

Autobazár Autoimport - zaoberá sa vyhľadávaním, dovozom a predajom jazdených ale aj nových 

vozidiel z krajín Európy. 

Programovanie stránok a aplikácií na zákazku 

ODTM (old-timers) servis – dovoz a servis veteránov. 

Prínosy pre ţiakov pri tvorbe podnikateľského plánu najlepšie vyjadruje názor študenta 3. ročníka: 

„Zistil som, že pustiť sa do podnikateľskej činnosti a založiť firmu v realite nie je také jednoduché a 

obnáša to tvrdú prácu a pevné nervy. Napriek tomu mi to pomohlo sa lepšie zorientovať vo svete 

obchodných, finančných, účtovných, daňových a iných ekonomických operácií, nielen teoreticky, ale 

aj prakticky.“ 

Ing. Krtíková priblíţila členkám klubu celoročnú prácu ţiakov 3. ročníka v tomto odbore v ďalšej 



zloţke odborného výcviku „Komunikácia“. Táto zloţka bola pridaná do ich vzdelávania aj na základe 

podnetov z pracovísk praktického vyučovania s cieľom rozvíjať najmä mäkké zručnosti ţiakov. 

Obsah zloţky bol hlavne praktický, zameraný na rozvoj osobnosti a zvýšenie zamestnateľnosti 

absolventov školy. Ţiaci sa venovali témam ako zloţky osobnosti, spoločenská etiketa, 

interpersonálna komunikácia na pracovisku, konflikty a ich riešenie, obchodné rokovania, rozvoj 

osobnej kariéry vrátane praktického vyhotovenia osobných písomností (motivačný list, ţivotopis) 

a prípravy na pracovný pohovor.                                                                                                                      

Na záver stretnutia klubu Ing. Bajúzová a Mgr. Martišková informovali o aktivite Hrami proti 

hoaxom, ktorú otestovali so ţiakmi 2.B triedy d a 6.9.2021 na základe nimi absolvovaného 

medzinárodného vzdelávania  v meste Pirovac v Chorvátsku.  Kartová hra vzniká v rámci 

medzinárodného projektu Games Against Hoaxes, ktorý bol finančne podporený zo zdrojov programu 

Erasmus +. Ţiaci si overili svoje schopnosti rozoznávať pravdivé informácie na sociálnych sieťach 

a internete od konšpiračných teórií, čo je v dnešnom svete často agresívnych médií veľmi dôleţité. Po 

skončení hry sa ţiaci dozvedeli ako fungujú konšpiračné teórie, čo je to kritické myslenie a ako si 

overovať informácie na internete. Nasledovala diskusia o pozitívach, negatívach hry, návrhoch na jej 

vylepšenie a podobne. Ţiaci hodnotili hru veľmi pozitívne, bola veľmi zábavná a tešia sa na to, kedy 

si ju budú môcť zahrať znova. 

Odporúčame v ďalšom období pokračovať v podobných zaujímavých aktivitách a v pláne činností 

nášho klubu. 

 


